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EEN WARM
WELKOM
Je hoopt dat je deze handreiking nooit
nodig hebt. Maar helaas, per jaar
verliezen 6.400 kinderen een ouder, en
overlijden er 1.024 kinderen. Dat
betekent dat jaarlijks 1 op de 500
kinderen een ouder verliest en 1 op de
3.300 kinderen overlijdt. Uit persoonlijke
ervaring weet Ik echter, dat deze
statistische gegevens niets zeggen over
de werkelijkheid, Ik verloor in mijn
eerste arbeidsjaar als docent 2 ouders
uit mijn klas, een leerling en mijn
stagiaire.
De dood is onherroepelijk verbonden
met het leven en het is dus goed om
voorbereid te zijn op de dag waarvan je
nu nog hoopt, dat die nooit zal komen.

RICHARD HATTINK

uitvaartverzorger/rouwdeskundige /
internationaal spreker 'kinderen in rouw'
UITVAARTVERZORGINGBIJDEHAND.NL
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BETROKKENEN
Ouder(s)/verzorger(s) *
Broers/zussen op school
Kinderen uit de betreffende klas
Kinderen uit parallelklassen
Andere kinderen uit school
Leerkracht van de klas
Leerkrachten van andere klassen
Intern begeleider/zorg coördinator
Schoolmaatschappelijk werk
Directie
Bovenschools bestuur
Crisis Interventie Team (CIT)*
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Ouder(s)/verzorger(s)
Er is een verschil op te merken tussen
ouder(s)/verzorger(s) van een kind dat overleden is,
vanuit de klas waar het overlijden speelt, van
andere klassen en de ouder(s)/verzorger(s) die
deelnemen aan de Ouderraad. Voor allen van hen
dient op hun eigen manier ruimte te zijn. In dit stuk
worden ouder(s)/verzorger(s) van een kind dat
overleden is meldouders genoemd.
Ouder(s)/verzorger(s) vanuit de klas waar het
overlijden speelt noemen we hier klasouders. De
ouder(s)/verzorger(s) van andere klasssen worden
hier schoolouders genoemd. Ouder(s)/verzorger(s)
die deelnemen aan de ouderraad, worden hier ORouders genoemd.
Crisis Interventie Team (CIT)
Er dient vanaf het prille begin een goed
gecoördineerde actie en reactie te zijn op ernstige
ziekte of overlijden. Het is aan te bevelen om een
Crisis Interventie Team (CIT) te vormen. Het CIT
bestaat bij voorkeur uit: Directeur;
Groepsleerkracht; Intern begeleider en/of
schoolmaatschappelijk werker.
Het CIT stemt af wie er eindverantwoordelijk is, wat
er geregeld moet worden omtrent
roosterwijzigingen, opvang van leerlingen, contact
met de familie van de overledene.
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ongeneeslijk ziektebeeld

Het nieuws komt binnen. Er moeten een aantal zaken geregeld worden. Er is één vast aanspreekpunt nodig;
diegene heeft contact met de meldouders. Wat wordt er in de klas verteld waar de ongeneeslijk zieke bij hoort?
Communicatie naar de klasouders en schoolouders. Frequentie van updates (ook als er niets nieuws te melden
is, is een update af en toe wenselijk; zo is er niet alleen contact als de situatie zich verslechtert.
leerling
Betreft het een leerling die ongeneeslijk ziek is, dan is het zaak om geregeld met meldouders kort te sluiten
over het te bewandelen pad. Het is sterk te adviseren om de leerling zolang mogelijk regulier te laten
deelnemen aan alle lessen en activiteiten. Hierbij dient hij, net als klasgenoten ook becijferd en beoordeeld te
worden. Daarmee krijgt de leerling niet het idee dat hij niet meer meetelt. Let hierbij wel op de belastbaarheid
van de leerling en stem dit goed af met meldouders. Overleg ook over alle niet-lesgebonden activiteiten. Denk
hierbij ook aan activiteiten zoals een sportdag, Kerstmis, of de schoolfotograaf.
docent
Betreft het een docent die ongeneeslijk ziek is, dan is het zaak om met de docent (en diens partner) kort te
sluiten over het te bewandelen pad. Het is sterk te adviseren om de docent zolang mogelijk regulier alle lessen
en activiteiten te laten uitvoeren. Let hierbij wel op de belastbaarheid en stem dit goed af. Overleg ook over alle
niet-lesgebonden activiteiten.
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overlijden

Het nieuws komt binnen. Er zijn verschillende vormen van overlijden: natuurlijk verwacht (ziekte), natuurlijk niet
verwacht (hartaanval), onnatuurlijk verwacht (zelfmoord na meerdere pogingen) en onnatuurlijk onverwacht
(ongeval, moord). Ook het tijdstip van binnenkomen verschilt per geval: komt het op zaterdagochtend, midden in
de vakantie, of op een schooldag? Het bericht moet in alle gevallen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan
de directie of een (vooraf aangewezen) teamlid en de leerkracht(en) van de betrokken groep(en). Zo snel
mogelijk betekent, dat zij in het weekend, in de vakantie of tijdens de les gestoord moeten worden om de
informatie te ontvangen. Vindt het overlijden op school plaats, dan belt de directeur direct de
ouder(s)/verzorger(s). Wanneer deze niet direct bereikt kunnen worden, kan er hulp worden ingeschakeld van
de politie, om hen te bereiken.
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stappenplan

Allereerst moet er een duidelijk en compleet beeld worden gemaakt:
Klopt het bericht?
Wat is er gebeurd?
Waar, wanneer, hoe is het gebeurd?
Zijn ouders / familie al op de hoogte?
Zijn er broers/zussen/andere familie op school?
In welke groep?
Wie zijn de belangrijkste vrienden?
welke leerlingen en welke personeelsleden zijn minder belastbaar met dit onderwerp
Daarna komen vragen als :
Waar en wanneer is de uitvaart?
Stelt de familie aanwezigheid vanuit school op prijs?
Is die aanwezigheid een delegatie vanuit school (dan is het gehele CIT aanwezig), of mag de klas ook
deelnemen?
Welke informatie over de doodsoorzaak mag bekend worden gemaakt?
Welke andere wensen heeft de familie?
Om zo snel mogelijk antwoord te krijgen op deze vragen, is het verstandig en wenselijk dat er (indien mogelijk)
dezelfde dag vanuit school contact wordt opgenomen met de familie.

Bij telefonisch contact:

Vraag eerst of het gelegen komt.
Degene uit het CIT, belast met contact met de familie voert dit gesprek.
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Stap 1: Een compleet beeld krijgen
De betrokken leerkrachten (zie betrokkenen, voor vrienden en familie op school) moeten worden
ingelicht;
De vrienden en familie op school moet worden ingelicht;
Collega’s en alle andere betrokkenen (overblijfkrachten, concierge, BSO, RT, etc) dienen te worden
ingelicht;
Idealiter treft het team elkaar, voordat zij de kinderen treffen. Dit geeft de ruimte een gezamenlijk
plan van aanpak te schetsen;
Er dient een inschaling te maken van belastbaarheid van het personeel. Wie heeft (pas geleden)
zelf een overlijden meegemaakt en moet wat extra in de gaten worden gehouden door het CIT?;
Informeer de getroffen groep(en) aan het begin van de dag. Die dag blijft de klas zoveel mogelijk
onder de hoede van de vertrouwde groepsleerkracht. Taak voor het CIT is om na te denken wat er
met deze klas gebeurt, in het geval er een invaller werkt;
Ouders van alle leerlingen dienen te worden geinformeerd. CIT werkt uit hoe dit gebeurt: via een
ouderavond, een brief, of beide.
Stap 2: Informeren van leerkrachten, leerlingen, betrokkenen
Eenduidige informatie is belangrijk. Als er (nog) geen volledige duidelijkheid is, geef dan de informatie
die aanwezig is. In de volgende dagen kan er meer informatie vrijkomen, die vervolgens ook weer
gedeeld kan worden. Op die manier kun je geruchten proberen tegen te gaan. Vertel in de informatie
(brief of ouderavond) ook dat je die informatie deelt als ze vrijkomt, zodat je de hoopt dat je de
geruchten tegen kunt gaan.
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Stap 3: Aanpassen rooster
Er moet door het CIT besloten worden of een roosterwijziging voor de hele school nodig/wenselijk is,
of alleen voor de betreffende groep;
Geplande schoolfeesten, verjaardagsviering van leerkrachten worden afgezegd/uitgesteld;
Als de familie er prijs op stelt, moet iedereen die dat wenst in gelegenheid worden gesteld de
uitvaart bij te wonen;
Als de school een dag(deel) sluit, is toestemming nodig van de Inspectie. Overleg met bestuur of
bovenschoolse directie is wenselijk.

stap 4: proces
dag 1:
De groepsleerkracht vangt – eventueel samen met een ander lid van het CIT – de getroffen groep
en de vrienden op, nadat alle leerkrachten zijn geinformeerd; licht de leerlingen zo eerlijk mogelijk
in en geef eerlijk antwoord op vragen;
Als de leerlingen bij elkaar zijn, richt de klas zo in dat de lege plek niet direct zichtbaar is. (maak
een kring);
CIT vangt ouders op in een andere ruimte;
Afwezige leerlingen moeten door de groepsleerkracht worden geinformeerd;
Er kan gewerkt worden aan open opdrachten (opstellen, gedichten, tekeningen);
Inlichten bovenschoolse directie is wenselijk.
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dag 2 en 3:
Deze dag kan gebruikt worden om de eerste emoties van gisteren te bespreken en gezamenlijk de
plannen uit te werken voor een herdenkingsbijeenkomst of de begrafenis/crematie. Voor een aantal
leerlingen zal het de eerste keer zijn dat zij zoiets meemaken. Het is belangrijk dat zij vooraf weten
wat er gaat gebeuren, welke rituelen eraan te pas komen en wat de oorsprong daarvan is (de
kerkdienst, eventuele toespraken, muziek, bloemen, advertenties, het condoleren);
Lesuren kunnen worden gevuld met tekenen, muziek, schrijven (bijvoorbeeld: een afscheidsbrief
aan de overledene of een gezamenlijke condoleancebrief aan de ouders). Als een leerling wil en
durft (en als de familie het op prijs stelt) kan deze namens de klas bij de uitvaart iets zeggen of
voordragen. Gezamenlijk kan er dan een tekst opgesteld of uitgezocht worden. Zorg voor een
volwassene die naast het kind staat om het kind te ondersteunen en die eventueel de tekst uit kan
spreken als het kind in huilen uitbarst;
Creëer een plek of ruimte buiten het groepslokaal waar leerlingen iets neer mogen leggen voor de
overledene, zoals een tekening. Dit kan bijvoorbeeld bij een foto van de overledene. Daarnaast
wordt er een plek in het lokaal gecreerd, waar de werkplek van de leerling was. Hier kan een foto
worden geplaatst;
Als de lessen weer gedeeltelijk worden hervat, moet er rekening mee worden gehouden dat ook
daarin gepraat kan worden over het sterfgeval en de belevingen van de leerlingen. Deze belevingen
kunnen zeer verschillen zijn. Het is belangrijk om er bij stil te staan, dat er verschillende reacties
mogelijk zijn en dat alle reacties binnen redelijke grenzen goed zijn;
Blijf aandacht houden voor de groepsleerkracht(en) die de leerlingen opvangen;
Als de familie er prijs op stelt, kunnen leerkrachten en leerlingen aanwezig zijn bij de begrafenis of
crematie. Voor de latere verwerking is het belangrijk dat de begrafenis of crematie wordt
bijgewoond. Van school uit kan dat gestimuleerd worden. Voor leerlingen is het gewenst dat hun
ouders mee gaan. Probeer zoveel mogelijk gezamenlijk te vertrekken vanaf de school (eventueel:
speciaal geregeld vervoer). Na afloop van de begrafenis of crematie wordt op school gezamenlijk
iets gedronken en nagepraat;
Als de familie geen prijs stelt op de aanwezigheid van leerlingen/leerkrachten kan er op school een
afscheid-/herdenkingsdienst worden gehouden met voordrachten, muziek en eventueel gebed. Ook
hierna: gezamenlijk koffie/thee/limonade drinken en napraten.
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dag na de uitvaart:
Deze dag kan benut worden om terug te kijken op de gebeurtenissen van gisteren. Het is nu
mogelijk om de aandacht te verleggen van de eigen emoties van de leerlingen naar het verdriet van
bijvoorbeeld de ouders. Er kan een gezamenlijk opgestelde condoleancebrief worden verstuurd. Ook
kan de aandacht gericht worden op de toekomst, het hervatten van de lessen en proefwerken.
Belangrijk gesprekspunt zal vermoedelijk zijn ‘de lege plaats’, wie gaat er op de stoel van de
overledene zitten? Mag die door een ander ‘bezet’ worden of blijft die stoel dit jaar leeg? Hoe
besteden we aandacht aan de overledene? Er wordt zoveel mogelijk teruggekeerd tot het gewone
rooster. Dit wordt bekend gemaakt. Na ongeveer één week wordt duidelijk een streep gezet onder
het aangepaste lesprogramma en gestructureerde activiteiten rondom rouw. Alle betrokkenen die
zich hebben ingezet om leerlingen, leerkrachten en ouders op te vangen worden bedankt. In alle
groepen zal men alert moeten blijven op signalen van leerlingen. Mogelijke reacties van leerlingen
kunnen zijn: ontkenning/ongeloof; woede/boosheid; verdriet (eventueel depressie);
schuld/schaamte; angst; verwerkt verdriet/acceptatie.
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Stap 5: hulp van buiten
Schakel hulp in van GGD, en directie of overkoepelend bestuur.
Voor de inzet van uitvaartspeelgoed zet je Rouw& in; www.funeraltoys.com.
Een gespecialiseerd uitvaartondernemer, op het gebied van begeleiding van kinderen is
Uitvaartverzorging BijDeHand. Je kunt ouders op deze onderneming attent maken;
www.uitvaartverzorgingbijdehand.nl

Stap 6: terugblik en evaluatie
Na een maand
Het is aan te bevelen om in een teamvergadering terug te kijken op de gebeurtenis en de gang van
zaken te evalueren. Een dergelijke bijeenkomst is een goede gelegenheid om de signalen te bespreken
die zijn opgevangen tijdens de lessen en in individuele gesprekken met leerlingen. Zo nodig moet
alsnog besloten worden tot verwijzing (nog tot na jaren) of het inroepen van hulp bij het
verwerkingsproces. Hier moet ook opnieuw aandacht geschonken worden aan het personeel.
Na ongeveer drie maanden
De gebeurtenis evalueren met de kinderen. Het CIT doet er verstandig aan een datum in de agenda te
noteren om ongeveer drie maanden na de gebeurtenis het geheel nog eens door te praten. De
opgedane ervaringen kunnen leiden tot nieuwe afspraken over een onverhoopt volgend sterfgeval en
het beleid van de school daarin.
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Afbouwen
Het is goed om – met de leerlingen van de betrokken groep – een plan te maken over de
ontmanteling van de herdenkingsplek buiten de klas. Een handig moment kan zijn het begin van
een vakantie. Ook de plek binnen het lokaal, kan op eenzelfde manier worden geëvalueerd.
Hierbij is het aan te raden om niet alles op één moment te ontmantelen. Kies ervoor om bijvoorbeeld
eerst het algemene plek op de gang weg te halen, en daarna het plekje in de klas te veranderen. Op die
manier gaat het afscheidnemen van de herdenkingsplekken ook gefaseerd. Belangrijk is hierbij om ook
de ouders mee te nemen van de overleden leerling in deze besluitvorming.
Verdere verloop schoolloopbaan
Afgesproken moet worden wie namens de school contact blijft houden met de ouders/familie.
Een dergelijk contact wordt in de meeste gevallen zeer op prijs gesteld. Denk daarbij aan:
de verjaardag van de overledene;
de sterfdag;
Kerstviering;
belangrijke schoolgebeurtenissen, zoals afscheid van de eindgroep.
De betrokkenheid van de ouders bij wat op school gebeurt, is veelal groot.
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Les tips
Natuurlijk ga je het hebben over wat de dood eigenlijk is. Maar wat is dood zijn eigenlijk? En wat
gebeurt er met je als je dood bent? Daar vind je bij de hulpmiddelen een linkje voor;
Het is handig om te inventariseren welke ervaringen de leerlingen al hebben met overlijden. Aan de
hand daarvan kun je gesprekken voeren met hen;
Wees altijd open en eerlijk. Als je geen antwoord weet op een vraag, mag je ook dat prima zeggen.
Liever het eerlijke antwoord "ik weet het niet", dan een verzonnen antwoord;
Zorg voor een centrale plek voor leerlingen die het lastig vinden om over dit thema te spreken.
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ZELFZORG
Zelfzorg betekent, zorgen dat je je zowel
fysiek als mentaal goed voelt. Maar hoe
doe je dat, als je net een leerling of een
collega hebt verloren?
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Zorg voor rust in je hoofd, door de dagen te
structureren;
Beleef elke dag plezier door dagelijks iets in te
plannen dat je leuk vindt;
Maak voldoende tijd vrij voor familie en
vrienden. Sociaal contact maakt je gelukkiger
en gezonder;
Voorzie verzorgingsmomenten in je ochtend- en
avondritueel;
Plan voldoende herstelmomenten in, door je
brein even rust te gunnen na een lange dag;
Neem de tijd om af en toe even alleen te zijn;
Veroordeel jezelf niet voor de gedachten en
gevoelens die je ervaart;
Vraag iemand om hulp of advies als je dat nodig
hebt;
Zeg nee tegen alles waar je geen ja op wilt
zeggen;
Negeer de neiging om direct te reageren op die
momenten waarop je merkt dat er een appèl op
je gedaan wordt;
Richt je op de dingen waar je invloed op hebt.
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